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Registratienummer:  RVO19.0138 Portefeuillehouder: presidium Van team: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
 Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018   Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: JohnHagens (0223) 67 8106 j.hagens@denhelder.nl Onderwerp:  Raadsvoorstel benoemen plaatsvervangend lid namens de Seniorenpartij Den Helder voor de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN)  Gevraagd besluit: De heer M. Vermooten als plaatsvervangend lid namens de Seniorenpartij te benoemen voor de vergaderingen van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).  Publiekssamenvatting In de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 is bepaald dat de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) is samengesteld uit één afgevaardigde en bij de afwezigheid van de afgevaardigde door een plaatsvervanger(ster) per fractie uit de raden van de deelnemende gemeenten. De raden dienen daarom voor de raadsperiode 2018-2022 per fractie één afgevaardigde en één plaatsvervanger(ster) aan te wijzen. De Seniorenpartij had tot op heden nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een plaatsvervangend lid af te vaardigen naar de RRN. De Seniorenpartij heeft aangegeven nu wel graag een plaatsvervangend lid in de RRN benoemd te willen zien.  Aanleiding en centrale vraag In de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 is bepaald dat de RRN is samengesteld uit één afgevaardigde (en een plaatsvervanger) per fractie uit de raden van de deelnemende gemeenten. De raden dienen daarom per fractie één afgevaardigde en één plaatsvervanger aan te wijzen. Op 7 mei 2018 zijn daartoe leden en de plaatsvervangende leden van de regionale raadscommissie Noordkop beëdigd. Namens de Seniorenpartij is daarbij toen als lid mevrouw K. van Driesten benoemd, maar is er geen plaatsvervangend lid benoemd. Bij de oprichting van de RRN is gesteld dat voor deze commissie elke individuele fractie de gelegenheid moet hebben deel te nemen aan de regionale beraadslagingen en om die reden een lid in staat dient te worden gesteld zich te kunnen laten vervangen in geval van afwezigheid. Daarin kan nu door dit raadsvoorstel ook voor de Seniorenpartij worden voorzien.   Doelen en resultaten Met het benoemen van de heer Vermooten als plaatsvervangend lid namens de Seniorenpartij kan ook de vertegenwoordigster van de Seniorenpartij Den Helder zich in de Regionale Raadscommissie Noordkop laten vervangen.  Kaders en omstandigheden Artikel 84 van de Gemeentewet waarin het instellen van andere commissies is geregeld en de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 vormen het juridisch kader.  Argumenten en alternatieven Op basis van de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 mag elke fractie één persoon afvaardigen voor de RRN, dit kan in de persoon van een commissielid of middels een plaatsvervangend commissielid. Bij de oprichting van de RRN is gesteld dat voor deze commissie elke individuele fractie de gelegenheid moet hebben deel te nemen aan de regionale beraadslagingen en om die reden een lid in staat dient te worden gesteld zich te kunnen laten vervangen in geval van afwezigheid.  Bestuurlijke vernieuwing Het besluit tot het benoemen van leden voor de Regionale Raadscommissie is niet referendabel. Benoemingen van personen zijn namelijk uitgesloten in artikel 2, lid i, van de Referendumverordening 2012.   
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     Duurzaamheid Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.  Financiële consequenties Er zijn geen financiële consequenties aan het voorstel verbonden.  Uitvoering en planning Na besluitvorming in uw raad kan het benoemde plaatsvervangende lid, indien nodig, deelnemen in de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).  Communicatiestrategie Aan de benoeming van het plaatsvervangende lid zal via de gebruikelijke wegen bekendheid worden gegeven.  Den Helder, 3 dec. 2019.  Het presidium van de gemeente Den Helder,   J.J. Nobel voorzitter    


